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مستشفيات إدلب قد تغلق خالل شهرين

وجهت منظمة الصحة العاملية ً
فيما سبق أن ّ
نداء طارئًا لتوفير أكثر من  257مليون دوالر لتلبية
ّ
االحتياجات الصحية امللحة في سورية ،تواجه مستشفيات محافظة إدلــب (شمال غــرب) خطر
اإلقفال جزئيًا أو كليًا .ويقول الدكتور أحمد غندور الذي يرأس مجلس إدارة مستشفى في بلدة
دركوش« :لن نستطيع االستمرار أكثر من شهرين ،بعدما أوقفت منظمة دولية في نهاية تشرين
الثاني /نوفمبر املاضي مساهمتها بنسبة  80في املائة من إجمالي املساعدات التي نتلقاها .وقد
ّ
(فرانس برس)
جمدنا خدمات أقسام اإلسعاف والعمليات واألطفال والحواضن واملختبر.

قضت محكمة باكستانية بــإعــدام ام ــرأة مسلمة بعد إدانتها بتهمة التجديف إلهانتها رســول
اإلسالم محمد في رسائل نصية أرسلتها إلى صديق ،كما أعلن املسؤول الحكومي عويس أحمد.
واعتقلت أنيقة عتيق في مايو /أيار  ،2020بعدما أبلغ صديقها الشرطة أنها أرسلت إليه رسومًا
كاريكاتورية تجسد الرسول محمد عبر تطبيق «واتساب» .ويمكن أن يحكم باإلعدام أي شخص
يدان بإهانة الدين أو الشخصيات الدينية .وفي حني أن السلطات لم تنفذ بعد حكم إعدام بتهمة
(أسوشييتد برس)
ازدراء األديان ،فإن مجرد االتهام يمكن أن يتسبب بأعمال شغب.

انحدار لبنان إلى «كفاح القمامة»
وســط إحــدى أســوأ األزم ــات املالية في العالم خالل
التاريخ الحديث ،يظهر «الكفاح مــن أجــل القمامة»
االنحدار السريع للحياة في لبنان الذي اشتهر يومًا
بريادته في األعمال والقطاع املصرفي ّ
الحر ،والحياة
الليلية النابضة بالحياة.
يــزداد عــدد الفقراء الذين ينبشون القمامة ،ويضع
بعضهم ص ـنــاديــق قـمــامــة فــي ج ــوار رس ــوم على

ال ـج ــدران لتحديد مناطقهم ،وض ــرب أول ـئــك الــذيــن
يتعدون عليها .وهم يتزودون مصابيح على الرأس
ً
ً
ليال للتفتيش عن خردة في القمامة ليال ،ما يجعل
أضواءها أحيانًا تخرق عتمة الشوارع املظلمة التي
تشهد غالبًا انقطاع الكهرباء .أيضًا ،تبيع عائالت
ميسورة مــواد خاصة بها يمكن إع ــادة تدويرها،
ألن ـهــا قــد ت ــدر عليها ع ــائ ــدات ب ــال ــدوالر األمـيــركــي

ً
ب ــدال م ــن عـمـلــة ال ـل ـيــرة امل ـن ـه ــارة .وفـيـمــا ي ـبــاع على
سبيل املثال كيلوغرام واحد من أكياس البالستيك
بعشرين سنتًا ،وباقي البالستيك بثالثني سنتًا،
وكيلوغرام من األلومنيوم بدوالر واحد ،يستهدف
بلطجية يجوبون الشوارع على منت دراجــات نارية
جامعي النفايات في نهاية اليوم أحيانًا ،ويسرقون
امل ــواد القابلة إلع ــادة الـتــدويــر الـتــي جمعوها« ،فهم

مستعدون لقتل شخص من أجل كيس بالستيك»،
كما يقول أحد جامعي القمامة .وليست املواد القابلة
إلعـ ــادة ال ـتــدويــر األش ـي ــاء الــوح ـيــدة ال ـتــي يجمعها
النباشون ،إذ يمكن أن ينقلوا بقايا دلو طالء أبيض
الستخدامه في طــرش غرفة ،أو مصباح كهربائي
يأملون اإلفادة منه في حال توفرت الطاقة يومًا.

(أسوشييتد برس)

(جوزيف عيد /فرانس برس)

ليبيا :صمود فردي أمام كوارث الشتاء
طرابلس ـ أسامة علي

تفضح أمطار الشتاء سنويًا تهالك البنى
التحتية في غالبية مدن ليبيا ومناطقها،
من دون أن تمنع تمسك السلطات بتجاهل
معاناة املواطنني ،وغض النظر عن معالجة املشاكل
املتكررة منذ سنوات ،ما يدفع السكان الى بذل جهود
تطوعية من أجل تفادي أضرار أكبر.
ب ـع ــد ك ـ ـ ــوارث الـ ـح ــرائ ــق ف ــي ف ـص ــل ال ـص ـي ــف ،يــدخــل
الليبيون في معاناة الشتاء التي تتمثل خصوصًا
في إغالق سيول األمطار الطرقات بسبب عدم قدرة
شـبـكــات ال ـصــرف الـصـحــي عـلــى اسـتـيـعــاب الكميات
املـتـســاقـطــة .ويـشـمــل ذل ــك كــل املـنــاطــق بــا استثناء،
بحسب ما يقول املسؤول في الشركة العامة للمياه
والـ ـ ـص ـ ــرف ال ـص ـح ــي ال ـح ـك ــوم ـي ــة خـ ـي ــري ال ـخ ــوج ــة
لـ«العربي الجديد».
وقد شهدت مناطق في شرق البالد وغربها أسابيع
م ــن ت ـس ــاق ــط األم ـ ـطـ ــار الـ ـغ ــزي ــرة ،م ــا اضـ ـط ــر بـعــض
املواطنني إلى مالزمة منازلهم ،وجلب احتياجاتهم
الـ ـض ــروري ــة م ــن م ـتــاجــر ق ــري ـب ــة ،ك ـمــا ف ـعــل ال ـع ــارف
الـعــزيـبــي الـ ــذي يـسـكــن ف ــي ح ــي الـحـمـيــديــة بمدينة
تاجوراء ،والــذي عجر أيضًا عن توصيل أبنائه إلى
مدرستهم ملدة يومني متواصلني.
يـقــول لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :أغـلـقــت األم ـطــار غالبية
طرقات تاجوراء ،حتى أن الناس امتنعت عن سلوك

ال ـطــرقــات الـقـلـيـلــة ال ـتــي تـتـضـمــن ق ـن ــوات لتصريف
املـ ـي ــاه ،وال ـت ــي ش ـهــدت اك ـت ـظــاظــا ك ـب ـي ـرًا بــاعـتـبــارهــا
املنافذ الوحيدة للتنقل بني األحياء في العاصمة».
وك ـ ـ ــان أهـ ــالـ ــي ب ـع ــض أح ـ ـيـ ــاء ال ـع ــاص ـم ــة ط ــراب ـل ــس
وغيرها استعدوا للشتاء ،كما اعـتــادوا سنويًا ،من
خالل مبادرات شخصية لصيانة عدد من الطرقات
عبر ترقيع أجــزائـهــا املتهالكة ،كــي ال تــزيــد األمـطــار
مساراتها السيئة التي تجعل عبورها أمـرًا متعذرًا
وب ــال ــغ ال ـص ـع ــوب ــة .ونـ ـظ ــف سـ ـك ــان ب ـع ــض األحـ ـي ــاء
بنفسهم غرف شبكة الصرف الصحي وأزالوا األتربة
املتراكمة فيها للمساهمة في تصريف مياه األمطار،
لكن ذلك لم يجد أحيانًا بسبب تهالك الشبكة وانتهاء
صالحية غالبية القنوات فيها.
وتعاني مناطق عــدة مثل سبها واوب ــاري (جنوب)
ونالوت (غرب) وبنغازي وطبرق ،من أزمات ترتبط
بالحال السيئة لشبكات الـصــرف الصحي ،بحسب
مــا يــؤكــد ال ـخــوجــة ال ــذي يــوضــح أن «أسـ ــاس تــردي
الشبكة هو عدم صيانتها استنادًا إلى أسس وخطط
مدروسة ودقيقة» .كما يشير إلى مشاركة املواطنني
نفسهم في أزمات شبكات الصرف الصحي من خالل
حفرهم قـنــوات ،وجـ ّـرهــم املـيــاه إلــى بيوتهم مــن دون
الحصول على تراخيص .و«تزيد هذه العمليات التي
تنفذ في شكل غير مدروس وعشوائي الضغط على
الشبكة الرئيسية التي تعاني من تهالك» .وتكشف
الشركة العامة للمياه والصرف الصحي أن «البلديات

تقوم من دون تنسيق معها بعمليات صيانة مؤقتة
ملحاولة حل مختنقات املــرور في بعض األحياء ،ما
يزيد من حجم معاناة الشبكة» .وتوضح أنها تعاني
ً
أصــا من عجز شبه كلي عن تقديم أي عمل بسبب
غياب التمويل.
ً
وبــدال من أن تنقل شبكات التصريف مياه األمطار
الهاطلة تتسبب في غرق أحياء ومحاصرة سكانها
ب ــاملـ ـي ــاه .وف ـ ــي حـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج ب ـم ــدي ـن ــة بـ ـنـ ـغ ــازي لــم
يـسـتـطــع فـيـصــل ال ــدرس ــي ال ــوص ــول إل ــى مـحـلــه ملــدة
ثــاثــة أي ــام بـسـبــب غ ــرق ال ـش ــارع ال ــذي يـتــواجــد فيه
محله باملياه .ويقول لـ«العربي الجديد»« :لــم ينفع
حتى تقديمنا بالغًا إلى البلدية ،فتدخلنا من خالل
عالقاتنا الخاصة لجلب سيارة لشفط املياه ،وتقليل
منسوبها».
ويطالب الدرسي بتوفير حل جذري للمشكلة ،مشيرًا
إلى أن «مدينة بنغازي تحتاج إلى  200سيارة لشفط
املـيــاه على األق ــل إذا أرادن ــا مــواجـهــة األزم ــة بحلول.
وه ــذا ع ــدد غـيــر مـتــوفــر ،أم ــا ال ـس ـيــارات املستخدمة
فتعاني من نقص كبير في قطع الغيار والصيانة»،
وك ــرر شـكــواه مــن أن األجـهــزة الحكومية تعاني من
أزم ــة تـمــويــل تجعلها عـلــى سبيل املـثــال تـتــأخــر في
صــرف رواتــب موظفيها ألشهر طويلة الــذي يــردون
باالمتناع عن العمل.
ً
ويعترف الدرسي بأنه ال ينتظر حال قريبًا ،ويقول:
«حني بحثت عن حل ألزمة برك األمطار املتكررة في

طفح الصرف الصحي
عرف سكان المناطق البعيدة عن المدن الكبرى
أحواًال أسوأ ،إذ زادت األمطار كوارث طفح شبكات
الصرف الصحي المغلقة أصًال .وتقول معاطي
الجويفي التي تسكن حي الخنساء بمدينة البيضاء
(شرق) لـ«العربي الجديد»« :رغم أن األمطار تبعث
الحياة والتفاؤل ،لكن معايشتي كــوارث الصرف
الصحي جعلتني ال أتمنى قدوم فصل الشتاء».

الحي الذي أسكن فيه ،وجدت أنه من األسلم أن أبيع
سـيــارتــي الـصـغـيــرة واش ـت ــري أخ ــرى ربــاعـيــة الــدفــع
تستطيع عبور بحيرات األمطار .وكل الناس تتعايش
اليوم مع انهيار البنى التحتية في ليبيا ،وتبحث عن
حلول ذاتية في انتظار تبدل أحوال البالد ،وتستعيد
الهدوء ويغادرها املتصارعون على السلطة تمهيدًا
لـلـسـمــاح ب ـع ــودة ال ـشــركــات األجـنـبـيــة ك ــي تستكمل
مـشــاريـعـهــا .طــاملــا حـلــم املــواط ـنــون بـطــرقــات صالح
لـلـسـيــر وأحـ ـي ــاء نـظـيـفــة م ــن ب ــرك ال ـص ــرف الـصـحــي
التي تحولت الى مصدر للحشرات والقوارض تهدد
صحتهم وصحة أسرهم».
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الديكور األسود

تحقيق

حلول صعبة لنفايات الجزائر
يثير «الديكور األسود» للنفايات المنتشرة في الجزائر
اشمئزاز المواطنين المحرومين من التمتع ببيئة
نظيفة .ويبدو أن حلول السلطات غير كافية

الجزائر ـ كمال بوحدة

رغـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــود الـ ـ ـكـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـت ــي
ت ـبــذل ـهــا ال ـس ـل ـطــات ال ـج ــزائ ــري ــة في
كـ ــل املـ ـح ــافـ ـظ ــات ل ـج ـمــع ال ـن ـف ــاي ــات
وتـ ــدويـ ــرهـ ــا ،ي ـن ـغ ــص انـ ـتـ ـش ــاره ــا ال ـك ـث ـيــف
فــي مــداخــل األح ـي ــاء وال ـطــرقــات والـشــواطــئ
واملواقع السياحية والغابات حياة املواطنني
ويتسبب في تشويه املناظر العامة للبلدات،
م ــا ي ـع ـنــي ضـ ـي ــاع حـ ـق ــوق الـ ـج ــزائ ــري ــن فــي
الـتـمـتــع بـبـيـئــة نـظـيـفــة وال ـع ـيــش ف ــي محيط
أخضر وجــو يخلو مــن الـتـلـ ّـوث .والــافــت أن
املواطنني واملسؤولني يتبادلون التهم حول
مقدار مساهمتهم في هذا الواقع البشع وغير
السليم على صعيد املعايير املثالية للحياة،
إذ ي ـش ـت ـكــي امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون مـ ــن ع ـ ــدم احـ ـت ــرام
املواطنني الفترات املحددة إلخــراج النفايات
من منازلهم ورميها في األماكن املخصصة،
بينما يرى املواطنون أن السلطات ال تتعامل
بفاعلية مع أي من مشاكل النفايات املنزلية
أو ت ـلــك امل ـع ـل ـقــة ب ــامل ــواد ال ـص ـل ـبــة واألت ــرب ــة
ومخلفات عمليات الهدم واألشغال الخاصة
باملشاريع.
ّ
بتغير نمط
وفيما ترتبط مشاكل النفايات
اسـتـهــاك املــواطـنــن واعـتـمــادهــم عـلــى مــواد
مــن بــاسـتـيــك وكــرتــون وتخليهم عــن الـفــرز
االن ـت ـقــائــي ،وأي ـض ــا ب ـعــدم إع ـط ــاء الـسـلـطــات
أهمية كبيرة إلعادة التدوير رغم أنها قد ّ
تدر
أربــاحــا كـبـيــرة ،وتـجـلــب م ــوارد مــالـيــة جيدة
لـلـبـلــديــات وال ـش ـبــان ال ــذي ــن يـسـتـثـمــرون في
املجال ،يشهد الواقع على األرض تخصيص
الـبـلــديــات ع ــددًا كـبـيـرًا مــن مـكـبــات النفايات
ال ـت ــي ي ـج ــري جـمـعـهــا ت ـم ـه ـي ـدًا إلخـضــاعـهــا
ل ـت ـق ـن ـيــات إعـ ـ ـ ــادة ال ـ ـتـ ــدويـ ــر ،وذل ـ ــك ب ـخــاف
األعــوام السابقة حني كانت النفايات توضع
في أماكن فوضوية وعشوائية أو تحرق ما
يبعث سحب دخــان مـضـ ّـرة وينشر الــروائــح
الكريهة التي ّ
تلوث البيئة.
وقد ّ
شيدت وزارة البيئة في األعوام األخيرة
م ـك ـب ــات ع ـ ــدة ل ـل ـن ـف ــاي ــات ،م ــا م ـن ـح ـهــا ق ــدرة
معالجة أكثر من  13مليون طن من املخلفات
ح ـتــى ع ــام  ،2018بـحـســب م ــا تـفـيــد تـقــاريــر
الــوكــالــة الــوطـنـيــة لـتـسـيـيــر ال ـن ـفــايــات ،الـتــي
تشير أيضًا إلــى أنها تقترب مــن افتتاح 33
مركزًا جديدًا ملعالجة النفايات في محافظات
مختلفة تواجه حاليًا صعوبات في التعامل
مع نفايات سكانها ،بعدما امتألت املكبات
القديمة.
نجاح مقابل فشل

وقــد ان ـفــردت محافظة العاصمة الجزائرية
ب ـت ـج ــرب ــة ف ـ ــري ـ ــدة ف ـ ــي م ـع ــال ـج ــة ال ـن ـف ــاي ــات
م ــن خ ـ ــال تـطـبـيـقـهــا اس ـتــرات ـي ـج ـي ــة إن ـش ــاء

«الديكور األسود» في كل مكان (العربي الجديد)

أنشطة الدماغ وراء «الحب
المختلف» بين الرجال والنساء

نابلس ـ سامر خويرة

مواجهة

ت ــؤك ــد أم ـث ـلــة ك ـث ـيــرة اخ ـت ــاف أن ـمــاط
ال ـ ـحـ ــب ب ـ ــن الـ ـ ــرجـ ـ ــال والـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء فــي
ع ــاق ــاتـ ـه ــم ،ف ـق ــد ي ـع ـت ـقــد أحـ ــدهـ ــم أن
ن ـ ـس ـ ـيـ ــان شـ ــري ـ ـكـ ــه ذكـ ـ ـ ـ ــرى م ـن ــاس ـب ــة
تجمعهما أو ع ــدم تـفــاعـلــه مـعــه لــدى
رؤيتهما معًا مشهد غ ــروب الشمس
الرومانسي ،أو خالل تناولهما طعام
العشاء على ضوء الشموع ،يعني أنه
ال يحبه ،وال يـبــادلــه مشاعر الشغف
ال ـشــديــد ب ــه .ل ـكــن ذل ــك غ ـيــر صـحـيــح،
فإظهار املشاعر للطرف اآلخر يرتبط
بــأدم ـغــة ال تـعـتـمــد مـقــايـيــس مــوحــدة
لـ ـ ــدى ال ـج ـن ـس ــن فـ ــي طـ ـ ــرق ال ـت ـف ـك ـيــر
والتعبير عن العواطف ،ما قد يؤدي
إل ـ ــى أنـ ـ ـ ــواع مـ ــن «س ـ ـ ــوء الـ ـفـ ـه ــم» ،فــي
وق ــت يـتـمـســك مـعـظــم ال ـن ــاس لــدرجــة
اإلدمـ ـ ـ ـ ــان ب ــالـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى م ـشــاعــر
الــدفء والحب ،ألن معظمهم يريدون
فقط أن يكسبوا الحب الــذي يجعلهم
يشعرون بالرضا عن أنفسهم.
وينقل موقع «نـيــويــورك بــوســت» عن
أسـ ـت ــاذة ع ـل ــوم اإلنـ ـس ــان ف ــي جــامـعــة
أكسفورد األميركية ،آنا ماشني ،التي
استخدمت فــي دراس ــة مــاســح الرنني
املـغـنــاطـيـســي لــرســم خ ــرائ ــط لـنـشــاط
الـ ــدمـ ــاغ فـ ــي ال ـ ـحـ ــاالت ال ــروم ــان ـس ـي ــة
قولها إن «مـنــاطــق الــدمــاغ املنخرطة
في التفكير لــدى الرجال أكثر نشاطًا
م ـ ــن تـ ـل ــك الـ ـخ ــاص ــة ب ــاملـ ـش ــاع ــر ل ــدى
النساء ،ما يجعل عملية تقييم الرجال

ال ـس ـي ـنــاريــوهــات الــرومــان ـس ـيــة أكـثــر
صعوبة مــن الـنـســاء الـلــواتــي تتحرك
مناطق املشاعر لديهن بالغريزة».
وحول املقولة السائدة في املجتمعات
بــأن الــرجــال هــم «الجنس العقالني»،
ف ـ ــي ح ـ ــن أن ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء تـ ـح ــت رح ـم ــة
ع ـ ــواطـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــن ،ال تـ ـسـ ـتـ ـبـ ـع ــد م ــاش ــن
تــأثـيــرات البيئة والـثـقــافــة عـلــى طــرق
تـفـكـيــر ال ــرج ــال وال ـن ـس ــاء ف ــي أن ـمــاط
الحب ،علمًا أن دراســة أخــرى أظهرت
أنه عندما يبلغ األطفال سن الثامنة،
ي ـن ـظ ــر الـ ـصـ ـبـ ـي ــان وال ـ ـب ـ ـنـ ــات ب ـط ــرق
م ـخ ـت ـل ـفــة إلـ ـ ــى الـ ـح ــب ال ــروم ــانـ ـس ــي،
وهــو مــا يظهر حتى فــي مــلء املمرات
املـخـصـصــة ألل ـع ــاب الـفـتـيــات بقلوب
الحب والزهور ،في مقابل عدم وضع
أي مـ ــن ه ـ ــذه الـ ـع ــام ــات فـ ــي م ـم ــرات
الصبيان.
وت ــوص ــي م ــاش ــن ب ـم ـمــارســة أنـشـطــة
مـلـ ّيـئــة ب ـهــرمــون «اإلنـ ــدورفـ ــن» ال ــذي
يخفض األلــم والتوتر ،مثل التمارين
ال ــري ــاضـ ـي ــة أو ال ـ ــذه ـ ــاب إل ـ ــى ع ــرض
كوميدي ،كي يصبح الشخص ناجحًا
فــي عــالــم امل ــواع ــدة .أمــا عــن االخـتــاف
ال ـ ــذي ي ـظ ـه ــره ال ـ ــوال ـ ــدان ف ــي حـبـهـمــا
ألطفالهما ،فتعزوه إلى أن األب تعامل
م ــع رع ــاي ــة األط ـف ــال ف ــي وق ــت متأخر
عن األم ،استنادًا إلى مقياس التطور
اإلنساني.
(كمال حنا)

اقتراحات «الردع»

ومع تزايد وعي املواطنني في الفترة األخيرة
واه ـت ـمــام الـسـلـطــات املــركــزيــة بملف البيئة،
كثفت الجمعيات الناشطة في مجال البيئة
وتلك فــي األحـيــاء ضغوطها على السلطات
املحلية مــن خــال حـمــات هــدفــت إلــى فرض
ت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــان ــون ال ـب ـي ـئ ــي بـ ـص ــرام ــة .لـكــن
الناشط حمزة بلعباس الــذي يــرأس جمعية
لتحسني البيئة يؤكد لـ«العربي الجديد» أن
«التوسع العمراني الكبير الذي عرفته املدن،
وتجاهل متطلبات مواكبة هذا التغيير عبر
توفير إمكانات أكثر ووضــع استراتيجيات
ّ
واضـحــة وفـعــالــة ملعالجة النفايات املنزلية
فــاقــم الــوضــع الـسـلـبــي ،ل ــذا يـجــب أن تترافق
الحمالت امليدانية مع عمليات تعزز وسائل
ردع املخالفات وتطبيق السلطات القوانني
بـ ـص ــرام ــة ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـل ـق ـض ــاء ع ـل ــى م ـشــاكــل
الـنـفــايــات ،وبينها إل ــزام املــواطـنــن بالتقيد
ب ـمــواع ـيــد إخ ـ ــراج ال ـن ـف ــاي ــات م ــن م ـنــازل ـهــم،

برقة الفلسطينية :مقاومة لالحتالل رغم المعاناة
ما بني ليلة وضحاها ،عادت قرية برقة شمال
غ ــرب مــديـنــة نــابـلــس شـمــال الـضـفــة الغربية
املحتلة إلــى الــواجـهــة مــن جــديــد ،وتـصــدرت
ً
املشهد املقاوم الذي لم يغب عن القرية طويال
ف ــي ال ـت ـصــدي ل ـق ــوات االح ـت ــال اإلســرائـيـلــي
واملـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــن ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم م ـم ــا ي ـعــان ـيــه
األهــالــي من حصار فــرض على قريتهم منذ
السابع والعشرين من الشهر املاضي.
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م ــؤس ـس ــات ع ــام ــة م ـثــل «ن ـ ــات ك ـ ــوم» لـلـقـيــام
ب ـم ـه ـم ــات جـ ـم ــع الـ ـنـ ـف ــاي ــات عـ ـب ــر اتـ ـف ــاق ــات
تبرمها مع رؤســاء البلديات ،وتشمل القيام
بعمليات الجمع والـنـقــل وال ـفــرز ،وإخـضــاع
األحـ ـي ــاء الـسـكـنـيــة مل ــراق ـب ــة دوريـ ـ ــة م ــن أجــل
اختيار األماكن املخصصة املناسبة لوضع
الحاويات .وعالجت هــذه االستراتيجية كل
مشاكل النفايات فــي مختلف املــدن الكبيرة
بــالـعــاصـمــة رغ ــم الـتــوســع الـعـمــرانــي الكبير
الذي شهدته خالل األعوام األخيرة ،وتشييد
مجمعات سكنية كـبـيــرة ،مــا دف ــع جمعيات
تنشط في مجال البيئة إلى املطالبة بتوسيع
التجربة وتعميمها في املحافظات من خالل
تـقــديــم مـســاعــدات مــالـيــة لـلـبـلــديــات ،وإنـشــاء
مــؤس ـســات مـمــاثـلــة ت ــوف ــر ف ــرص ال ـع ـمــل من
جهة ،ومن جهة أخرى املحيط البيئي املريح
ل ـل ـمــواط ـنــن ال ــذي ــن ب ــات ــت ال ـن ـف ــاي ــات تشكل
مصدر قلق كبير لهم.
وم ـ ــن أج ـ ــل ت ـح ــوي ــل ال ـن ـف ــاي ــات ال ـ ــى وسـيـلــة
ل ـت ـح ـق ـي ــق مـ ـ ـ ـ ــوارد وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى ن ـظــافــة
الـ ـبـ ـل ــدات وج ـم ــال ـه ــا وت ــوف ـي ــر ج ــو مـعـيـشــي
مــريــح لـلـمــواطـنــن ،وضـعــت الـحـكــومــة خطة
ت ــدع ــم إن ـ ـشـ ــاء شـ ـب ــان م ــؤسـ ـس ــات ص ـغ ـيــرة
تـتــولــى مـهـمــات جـمــع الـنـفــايــات فــي الـبـلــدات
والـقـيــام بحمالت تنظيف ،باعتبار أن هذه
امل ـه ـم ــات ت ـك ـلــف خــزي ـنــة ال ــدول ــة  35مـلـيــون
دينار ( 2مليون دوالر) سنويًا .وأطلق على
هــذا البرنامج اســم «الجزائر البيضاء» لكن
فاعليته بقيت ضعيفة على األرض بسبب
سوء إدارته ومواجهة آلياته فساد املسؤولني
الذين غطوا عمليات حصول بعض أصحاب
هــذه املــؤسـســات على أم ــوال مــن دون القيام
بحمالت التنظيف.

ج ــاء ح ـصــار بــرقــة بـعــدمــا نـفــذ مستوطنون
هجمات ضد األهالي بحماية قوات االحتالل،
ب ـعــدمــا تـمـكــن م ـق ــاوم ــون فـلـسـطـيـنـيــون ،في
ال ـســادس عـشــر مــن الـشـهــر املــاضــي ،مــن قتل
مستوطن وإصــابــة آخرين كانوا في سيارة
خ ــرج ــت مـ ــن م ـس ـت ــوط ـن ــة «ح ـ ــوم ـ ــش» ال ـت ــي
أخلتها سـلـطــات االح ـتــال مــن املستوطنني
عـ ـ ـ ــام  ،2005بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن مـ ـ ــع االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب
اإلسرائيلي الكامل من قطاع غزة .ومنذ ذلك
ال ــوق ــت ،تــواجــه بــرقــة وب ـكــل بـســالــة هجمات
م ــزدوج ــة م ــن ق ـ ــوات االحـ ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي
واملـسـتــوطـنــن عـلــى حــد سـ ــواء ،أس ـفــرت عن
إصابة نحو  400فلسطيني بجروح متفاوتة
بــرصــاص جـنــود االح ـتــال وقنابله الغازية
ال ـس ــام ــة ،واالعـ ـ ـت ـ ــداء ع ـلــى أك ـث ــر م ــن ثــاثــن
ً
منزال تقع في محيط جبل «القبيبات» الذي
أقـيـمــت عليه املـسـتــوطـنــة امل ـخــاة ،وذل ــك من
خالل اقتحام تلك البيوت وتكسير نوافذها
بعد رشقها بالحجارة من عصابات شكلها
امل ـس ـت ــوط ـن ــون املـ ـتـ ـط ــرف ــون .األحـ ـ ـ ــداث ال ـتــي
تـشـهــدهــا ال ـقــريــة مـنــذ أك ـثــر مــن ش ـهــر ،وهــي
القرية التي تقع على الشارع الرئيسي الذي
يـصــل بــن مدينتي نــابـلــس وجـنــن شمالي
ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ،وي ـس ـك ـن ـهــا ن ـح ــو خـمـســة
آالف نسمة ،عــادت بذاكرة ابن برقة الناشط
السياسي سامي دغلس ( 62عامًا) إلى الوراء
أكـثــر مــن  34عــامــا ،حــن كــان فــي عــز شبابه،
واشترك مع مجموعة كبيرة من أبناء القرية
في الثالثني من مارس /آذار عام  1988وبعد
 4أشهر فقط على انــدالع االنتفاضة األولــى،
في إعالن برقة دولة مستقلة .ويقول دغلس لـ
«العربي الجديد»« :ما أشبه اليوم بالبارحة.
عندما أنظر إلى الشبان وهم يضعون اللثام
على وجوههم ،ويتصدون لجنود االحتالل
املدججني بالسالح بصدورهم العارية ،وال
يــأب ـهــون إلطـ ــاق ال ـن ــار وال ـق ـنــابــل تـجــاهـهــم،
ً
أدرك أننا توارثنا رسالة املقاومة جيال بعد
جيل ،وأن برقة عصية على الكسر».

أول شهيد من أبنائها عام  ،1929وكان لها دور
في مواجهة العصابات الصهيونية املدعومة
مــن ق ــوات االن ـتــداب الـبــريـطــانــي ،فــي مواجهة
عــرفــت ب ـ «معركة بــرقــة» بقيادة الشهيد عبد
الرحيم الحاج محمد ،رفيق الشهيد عز الدين
القسام .ومع احتالل الضفة الغربية عام ،1967
انخرط أبناؤها في املقاومة ،فانتقم االحتالل
منها بهدم أحد منازلها آنذاك.
ويقول الناشط في حفظ التراث الفلسطيني
ّ
حمزة ديرية ،إن جبل القبيبات الذي تدور عليه
املـعــركــة فــي بــرقــة بــن األهــالــي واملستوطنني
مـنــذ ع ــام  1978وح ـتــى ال ـي ــوم ،عـلـيــه م ـقــام لـ
«أس ـيــادنــا رج ــال الـظـهــرة وامل ـقــام ك ــان مـنــارة
ومحطة للجنود في العهد اململوكي» ،الفتًا

تصدت قائمة طويلة
من الشهداء واألسرى
والجرحى لمستوطني
حومش

إل ــى أن األه ــال ــي ي ـط ـل ـقــون عـلـيــه أي ـض ــا اســم
«منظمة الظهور» .وكان يقام حول املقام في
جبل القبيبات موسم شعبي في شهر رجب
من كل عام ،يهرع إليه األهالي بني قرى نابلس
وجنني .موقع القرية االستراتيجي وتحديدًا
«جبل القبيبات» ،الــذي يطل من ارتفاع 680
مترًا عن مستوى سطح البحر على عــدد من
القرى والبلدات الفلسطينية التابعة لثالث
محافظات فلسطينية ،هي :نابلس ،وجنني،
وطــول ـكــرم ،جـعـلــه مـحــط أن ـظــار املستوطنني
الذين استغلوا استيالء جيش االحتالل عليه
عام  1978إلقامة مستوطنة «حومش» فوقه
مـطـلــع ثـمــانـيـنـيــات ال ـقــرن امل ــاض ــي ،إل ــى حني
إخالء املستوطنة عام .2005
ويـ ـق ــول دغـ ـل ــس« :دف ـع ـن ــا ث ـم ـنــا ب ــاه ـظ ــا فــي
مـ ـق ــاوم ــة امل ـس ـت ــوط ـن ــن وجـ ـي ــش االحـ ـت ــال
الـ ـ ــذي ي ـح ـم ـي ـهــم .هـ ـن ــاك ق ــائ ـم ــة ط ــوي ـل ــة مــن
الشهداء واألسرى والجرحى ،الذين تصدوا
ملستوطني حــومــش .وه ــذا مــا دف ــع حكومة
االح ـتــال بـقـيــادة أريـيــل ش ــارون إلــى اتخاذ
قـ ـ ــرار ع ـ ــام  2005ب ــإخ ــائ ـه ــا ب ــال ـت ــزام ــن مــع
االنـسـحــاب مــن قـطــاع غ ــزة .لكن مــا حــدث أن
املـسـتــوطـنــن غ ـ ــادروا امل ـك ــان ،ومـنـعـنــا نحن
أصحاب األرض األصليني من العودة إليها».

النص الكامل
على الموقع األلكتروني

تكشف أرقام الوكالة الوطنية لتسيير النفايات تزايد كميات النفايات
المنزلية وصوًال إلى أكثر من  15مليون طن ،وتتوقع أن تبلغ  20مليون
يقدر خبراء قيمة مشاريع إعادة التدوير بـ 90مليار
طن عام  ،2035فيما
ّ
دينار (نصف مليار دوالر) ،وهو رقم مهم لالقتصاد الوطني في حال
تطوير منشآت نحو  200مركز تقني لمعالجة النفايات.

إقرار بالعجز

فــي امل ـقــابــل ،ت ـقـ ّـر بـعــض الـبـلــديــات بعجزها
عــن إدارة مكبات الـنـفــايــات والـسـيـطــرة على
امللف بسبب ضعف إمكاناتها ،وبينها بلدية
س ـيــدي راش ــد فــي والي ــة ت ـي ـبــازة ال ـتــي تضم

يستخدم الجزائريون
نحو  7مليارات كيس
بالسـتيك سـنويًا ،بمعدل
 180كيسًا لكل منهم

دفع األهالي ثمنًا باهظًا لمقاومتهم المستوطنين (العربي الجديد)

مكبًا كبيرًا لرمي النفايات بعد جمعها من
مناطق عدة .ويصف رئيس بلديتها عفراوي
جلول في حديث لـ«العربي الجديد» معالجة
مشاكل النفايات بأنها «أمر صعب بالنسبة
إلى مسؤولي بلدية سيدي راشد باعتبارهم
يـتـعــامـلــون مــع مــواطـنــن ذوي ثـقــافــة بيئية
م ـحــدودة رغــم أنـهــم بــذلــوا جـهــودًا مضاعفة
لتعزيز املعرفة العامة في هذا الشأن وتوفير
الــوســائــل واإلم ـكــانــات املــاديــة الــازمــة لفعل
ّ
تحولت مشاكل النفايات إلى
ذلــك .مــن هنا
صداع كبير لنا ،في وقت زاد الوضع سوءًا في
األعوام األخيرة ،خصوصًا بعد قرار توقيف
م ـس ــاب ـق ــات ال ـت ــوظ ـي ــف ال ـخ ــاص ــة ب ـم ـعــاونــي
التنظيف الذي دفع إلى عقد بعض البلديات
اتفاقات مع مؤسسات خاصة لتولي مهمات
جمع النفايات ونقلها الى املكبات».
ل ـكــن وزارة ال ـب ـي ـئــة اع ـت ــرف ــت ن ـهــايــة ال ـعــام
املـ ــاضـ ــي ب ـع ـج ــزه ــا عـ ــن م ــواجـ ـه ــة م ـشــاكــل
نـ ـف ــاي ــات ال ـب ــاس ـت ـي ــك ،وف ـ ـ ــرض اس ـت ـخ ــدام
ً
أكياس الورق بدال من تلك البالستيكية في
املتاجر واملـخــابــز ،والـتــي قالت إن «نحو 7
مليارات منها تستخدم سنويًا ،بمعدل 180
كيسًا لكل جزائري».

دنقناب سحر الطبيعة
محمد أحمد الفيالبي

كان من حق الزعيم مكوار ،عمدة مدينة سنار ،أن يملك حق االنتفاع بالسد
الذي أقامه اإلنكليز على النيل األزرق وسط السودان عام  ،1914ما دام
يحمل اسمه «خزان مكوار» قبل أن ينتبه املفتش اإلنكليزي ويعالج األمر
عبر إصدار تشريع يمنع تداول االسم األول ،ويستبدله بخزان سنار.
ويطلق اســم مكوار على قرية صغيرة ُبنيت على أصلها مدينة سنار،
وكذلك على جزيرة في البحر األحمر تشرف على محمية دنقناب البحرية،
وتمتد على مساحة  20كيلومترًا مربعًا ،وتبعد  125كيلومترًا من شمال
مدينة بورتسودان .وما يميزها عن الجزر األخرى أنها تخلو من غطاء
نباتي ،وتصل أعلى نقطة فيها إلى  94مترًا فوق سطح البحر .ولوال أنها
تشرف على بقعة دنقناب الغنية إيكولوجيًا ملا حظيت بأي اهتمام.
ي ـعــود أص ــل املـسـمــى إل ــى الـفـعــل ت ـك ـ ّـور ،وامل ـك ــوار س ــاح شـخـصــي لــدى
بعضهم ،أو عصا مكورة ال ــرأس .ولعل تشابه شكل العصا والجزيرة،
وموقع تلك القرية من النهر جعل السكان األصليني يطلقون االسم عليها،
ُ
مثلما اشتق اســم دنقناب من اســم سمكة ضمن قائمة األنــواع البحرية
ُاملهددة باالنقراض (دقونق).
أنشئت محمية دنقناب في أكتوبر /تشرين األول عام  ،2004ومساحتها
الكلية  2808كيلومترات مربعة ،واكتسبت أهميتها البيئية والسياحية من
ّ
التجمعات الضخمة واملتنوعة للشعب املرجانية ،ومن كونها موطنًا ألنواع
نادرة عدة مهددة باالنقراض عامليًا ،مثل ناقة البحر واملانتاري والقرش
الحوتي والسالحف البحرية وغيرها.
ويرى خبراء أن دنقناب من املناطق القليلة التي لم تتأثر بدورة الكوارث
الكونية ،وظاهرة االحتباس الحراري التي قضت على حوالي  16في املائة
ّ
ّ
مــن الشعب املرجانية فــي الـعــالــم ،مــا أهلها لتكون مــن املناطق املحتملة
كملجأ للمرجان في العالم .وتعد منذ زمن طويل منطقة استيطان عدد
من األحياء البحرية ،وموائل تجمعات موسمية ألنــواع نــادرة إلى جانب
بعض أنواع الطيور».
ّ
ويقل التلوث البيئي في مناطق الغطس بمنطقة دنقناب مقارنة بمناطق
غطس أخرى في العالم ،كما أن شواطئها الرملية نظيفة ،ويزيد سحرها
الطبيعي وجود عدد من غابات املانجروف ،وعدد من الخلجان واملراسي
الطبيعية الجميلة مثل خور شنعاب وانكيفال.
وأخيرًا ،أظهرت عمليات مسح أجراها مشروع اإلدارة االستراتيجية للنظم
البيئية للبحر األحمر وخليج عدن أن «هناك مستجدات حديثة في أنماط
استخدام امل ــوارد يـهـ ّـدد بتغيير الــوضــع البيئي ملحمية دنقناب ،حيث ال
تطبق التشريعات الخاصة بهذا الشأن ،كما أن العديد من القوانني واللوائح
ً
املحلية غـيــر مـفـ ّـعـلــة ،مــا يتطلب تـحــركــا عــاجــا إلن ـقــاذ وحـمــايــة املــوائــل
واملوارد البحرية وفق منهج اإلدارة البيئية املتكاملة ،حيث ينشط عدد من
التنظيمات املدنية واملؤسسات املعنية في هذا الشأن».
(متخصص في شؤون البيئة)

«الرخاء المشترك» ليس في متناول الصينيين
قد تطلق فكرة «الرخاء
المشترك» التي أعلنها الرئيس
الصيني شي جين بينغ ،العام
الماضي ،أحالم مواطنيه،
لكنّها في الواقع بعيدة عن
متناولهم
بكين ـ علي أبو مريحيل

يضم املجتمع الصيني شريحة واسعة من السكان
ذوي الــدخــل امل ـحــدود غـيــر ال ـقــادريــن عـلــى اإلن ـفــاق،
فــي ظــل ارت ـف ــاع الـتـكــالـيــف املـعـيـشـيــة ،وعـيـشـهــم في
حــال من عــدم اليقني في ظل تفشي جائحة كورونا
الــذي فــرض الـعــام املــاضــي تسريح مئات اآلالف من
العمال استجابة لخطة حكومية تهدف إلى الحفاظ
على النمو االقتصادي عبر خفض تكاليف األعمال
وت ـعــزيــز االس ـت ـهــاك امل ـح ـلــي .وفـعـلـيــا ،ق ــد يصعب
إقناع هــذه الشريحة بإنفاق األم ــوال التي توفرها،
ألن مـعــدالت الــرواتــب منخفضة ج ـدًا .وخ ــال العام
املاضي تباطأ نمو اإلنفاق االستهالكي السنوي من
 12إلــى  7فــي املــائــة ،بحسب بيانات نشرها املكتب
الــوط ـنــي ل ــإح ـص ــاء ،وان ـخ ـف ـضــت م ـع ــدالت األج ــور
بنسبة  4.3في املائة في املناطق الحضرية ،و 6.5في
ّ
ّ
الحد األدنــى لألجور
املائة في األريــاف .والالفت أن
يختلف بني املدن الصناعية والريفية.
أزمة معيشة

أطماع المستوطنين

ويفتخر الـبــرقــاويــون بأنهم كــانــوا مــن أوائــل
املنضمني للثورة الفلسطينيةّ .
ّ
وقدمت القرية

معارك قانونية

خــاض أهالي برقة معارك قانونية طويلة
حتى انتزعوا عــام  2013قــرارًا من املحكمة
العليا اإلسرائيلية باستعادة نحو 1200
دون ــم مــن أراض ـي ـهــم الــزراع ـيــة ،مــن دون أن
يدركوا حينها أن القرار لن يكون أكثر من
«ح ـب ــر ع ـلــى ورق» .ورف ـ ــض املـسـتــوطـنــون
الـ ــذيـ ــن كـ ــانـ ــوا قـ ــد أقـ ــامـ ــوا مـ ــدرسـ ــة دي ـن ـيــة
أسموها «شــومــاس» في موقع املستوطنة
املخالة عام  ،2009وهو ما ترافق مع شنهم
ل ـه ـج ـمــات ع ـل ــى امل ـ ــزارع ـ ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن
وم ـن ـع ـهــم م ــن اس ـت ـص ــاح أراضـ ـيـ ـه ــم ،كـمــا
جرى على سبيل املثال ال الحصر مع أمني
ســر حــركــة فـتــح فــي بــرقــة ش ــادي أب ــو عمر.
وتعرض مع مجموعة من الشبان قبل نحو
شهرين لهجوم مباغت مــن عــدد كبير من
املستوطنني الذين كانوا يحملون العصي
والـقـضـبــان الـحــديــديــة ،فــأصـيــب بكسر في
يديه وجرح غائر في رأسه.

إيكولوجيا

أهمية مشاريع التدوير

وحـصــر إلـقــائـهــا بــاألمــاكــن املـخـصـصــة لهذا
ال ـغ ــرض» .كـمــا طــالــب ب ـضــرورة ال ـعــودة إلــى
تلقني تــامـيــذ امل ــدارس املـعــايـيــر الصحيحة
لـلـتـعــامــل م ــع ال ـن ـفــايــات ،وتـخـصـيــص م ــواد
تعليمية تهتم بالحفاظ على سالمة البيئة
مــن أج ــل تحقيق تـقــدم مـلـمــوس فــي الثقافة
البيئية في املستقبل.

يقول ساو لينغ تشون ( 34عامًا) ،وهو عامل مهاجر
يعمل فــي مصنع ينتج إكـسـســوارات مهرجان عيد
ال ــرب ـي ــع ،وي ـح ـصــل ع ـلــى رات ـ ــب ش ـه ــري ال ي ـت ـجــاوز
 2230يــوانــا ( 350.81دوالرًا) ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»:
«اضطررت منذ منتصف العام املاضي إلى استئجار
غرفة صغيرة تقاسمتها مع ثالثة أشخاص آخرين
ً
بـعــد تقليص روات ــب املــوظـفــن وص ــوال إل ــى  20في
املائة بسبب حالة الركود واستمرار عمليات إغالق
بعض املــدن فــي املناطق التي تظهر فيها إصابات
بفيروس كــورونــا .ويضيف« :يغطي راتبي بالكاد
اح ـت ـي ــاج ــات ــي األس ــاسـ ـي ــة ب ـس ـبــب ارت ـ ـفـ ــاع تـكــالـيــف
املـعـيـشــة فــي الـعــاصـمــة ،إذ أدف ــع  600ي ــوان (94.38
دوالرًا) شهريًا للمشاركة في إيجار الغرفة ،و1000
يــوان (157.31دوالرًا) تتوزع بني مــواصــات يومية
ووجـبــات طـعــام وبـطــاقــات شحن للهاتف الخلوي،
ويتبقى مــن الــراتــب حــوالــي  100دوالر أحـ ّـولــه إلــى
زوجتي التي تعيل ابنتنا الوحيدة في مقاطعة خبي
(شمال).
أيضًا تقول لي ليانغ ،وهي من ذوي الدخل املتوسط
فــي مدينة شــانـغـهــاي ،وتحصل على رات ــب شهري
يناهز  5600يــوان ( 880.94دوالرًا)« :ال أستطيع أن
أنـفــق عـلــى أش ـيــاء غـيــر أســاس ـيــة ،مـثــل ال ــذه ــاب إلــى
املطاعم أو صالونات الشعر وجلسات التدليك ،ألن
هذا األمر فوق قدرتي على التحمل .تضيف« :أعمل
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ما يثير االستغراب هو حث
الناس على اإلنفاق في ظل
تدني األجور
في مصنع لتعبئة مشروبات غازية ،وزوجي يعمل
على مــا قيمته 15
فــي شــركــة أدوي ــة ،ونحصل معًا ّ
ألف يوان ( 2359دوالرًا شهريًا) ،لكننا ندفع من هذا
املبلغ  6500يــوان ( 1022دوالرًا) إيـجــار سكن شقة
تـتــألــف مــن غــرفـتــن ،و 3500ي ــوان ( 550.06دوالرًا
ملــدبــرة املـنــزل) التي تتكفل برعاية ابني البالغ من
العمر سنة وسـتــة أشـهــر .ومــا يتبقى مــن الــدخــل ال
يغطي ّ
الحد األدنى من باقي التكاليف ،مثل الطعام
واملواصالت وشراء الحليب والحفاضات للطفل.
«الرخاء المشترك»

وك ــان الــرئـيــس الـصـيـنــي شــي جــن بـيـنــغ قــد صـ ّـرح
العام املاضي ،أن بــاده تهدف إلى تحقيق «الرخاء
املـشـتــرك» املتمثل فــي الـتــوزيــع ال ـعــادل لـلـثــروة بني
أف ــراد املـجـتـمــع ،مـعـتـبـرًا ذل ــك أمـ ـرًا أســاسـيــا لتعزيز
الرفاهية في إطار دولة اشتراكية حديثة .ودعا إلى
إنشاء نظام يعتني في شكل أكثر إنصافًا بأولئك
الذين لم يصبحوا أثرياء ،في إشارة إلى ذوي الدخل
املـنـخـفــض وامل ـتــوســط .وي ـقــول املـحـلــل االقـتـصــادي
شيانغ لو جيه لـ«العربي الجديد»« :دعوة الحكومة

إلى خفض تكاليف األعمال بسبب جائحة كورونا
للحفاظ على معدالت ثابتة من النمو االقتصادي
تسبب في تسريح مئات اآلالف من العمال ،خصوصًا
في الشركات الصغيرة ،وهو ما ينذر برفع معدالت
البطالة في البالد إلى نحو  6.5في املائة» .ويتابع:
«مــا يثير االسـتـغــراب هــو حــث الـنــاس على اإلنـفــاق
فــي ظــل تــدنــي األج ــور الـتــي تغطي بــالـكــاد تكاليف
املعيشة املرتفعة».
ويعتبر شيانغ أنه «ملعالجة هذه املشكلة يجب أن
تقدم الحكومة الدعم من خالل ضخ مزيد من األموال
ف ــي ق ـطــاعــي ال ـص ـحــة وال ـت ـع ـل ـيــم ،وخ ـفــض م ـعــدالت
إيجار السكن ،وتقديم منح مالية لألسر التي لديها
أكثر من طفل واحد ،وكذلك للشباب الذين يرغبون
فــي ال ــزواج» .ويــوضــح أن حــرمــان العمالة املهاجرة
الداخلية من استخدام الضمان االجتماعي في املدن
الصناعية يحملهم أعباء إضافية تتمثل في تكبيد
األسر مصاريف باهظة (يقدم الضمان االجتماعي
الصيني امتيازات للمواطن في مسقط رأسه فقط)،
وجعلها غير قادرة على تسجيل أبنائها في مدارس
حكومية ألن األولوية ألبناء املدينة .ومن يرغب في
ذلــك يضطر إلــى اللجوء إلــى امل ــدارس الخاصة ذات
التكاليف املضاعفة».
ويختم شيانغ بأنه «في ظل تدني معدالت األجور
وغياب سياسات فاعلة ،لن يتحقق الرخاء املشترك،
وسـتـتـســع الـفـجــوة بــن األغـنـيــاء وال ـف ـقــراء إل ــى حـ ّـد
يـصـعــب الـسـيـطــرة عـلـيــه .وه ــذا األم ــر يـتـنــاقــض مع
القيم االشتراكية التي يسعى الحزب الشيوعي إلى
تعزيزها داخل املجتمع الصيني».

